Ifylld blankett skickas till
Miljöenheten
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon 0485-880 00
Telefon / Besökstid vardagar 8.00-16.00

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Lantbruk
Enligt 9 kap 6 § Miljöbalken, samt
Miljöprövningsförordningen (2013:251)
Anmälan avser
Befintlig verksamhet
Ändring av verksamhet, t ex genom utbyggnad/nybyggnad, med planerad start: ___________________
Ny verksamhet, med beräknat startdatum: ___________________
Annat:
Sökande
Namn/Företag

Personnummer/Organisationsnummer

Adress

Postnr/Postort

Telefon/Mobiltelefon

E-post

Verksamhet
Anläggningens namn (verksamhets namn eller plats)

Fastighetsbeteckning för brukarcentrum

Besöksadress

Postnr/Postort

Kontaktperson

Telefon/Mobiltelefon

Finns detaljplanerat eller tättbebyggt område inom 500 meter
från brukarcentrum eller där djurhållning sker?

Ligger hela eller delar av verksamheten inom vattenskyddsområde?

Nej

Nej

Ja

Ja
Om ja, ange vilket

Beskrivning av verksamheten (t ex typ av verksamhet, produktion, historik, tidigare beslut/förelägganden av betydelse för anmälan)

Vattenförbrukning
Ange ett eller fler alternativ, samt användningsområde (t ex dricksvatten till djuren, disk, stalltvätt)
Kommunalt dricksvatten, ange ungefärlig framtida förbrukning: ______________ m3/år
Ange användning:
Vatten från egen brunn
Ange användning:

Djurplatser och gödselslag – ange den totala framtida djurhållningen
Djurslag

Totalt antal
djurplatser

Utnyttjade
djurplatser

Antal djur per gödselslag

Stallperiod
(månader)

Fastgödsel

Flytgödsel

Djupströgödsel

Mjölkkor, inkl sinkor
Kvigkalvar 1-6 mån
Tjurkalvar 1-6 mån
Kvigor 6 mån och uppåt
Tjurar 6 mån och uppåt
Amkor
Suggor/dräktiga gyltor
Slaktsvin/gyltor/galtar
Värphöns
Unghöns
Slaktkycklingar
Får/getter
Hästar
Annat:
Annat:
Annat:
Annat:

Uppgifter om mjölkkor
Ange mjölkavkastning (kg/ko/år)

Storlek på mjölktank (m3)

Ange areal betesmark för mjölkande kor (ha)

Typ av köldmedium

Mängd kölmedium (kg)

Ange mellan vilka datum mjölkkorna har tillgång till betesarealen

Uppgifter om slaktsvin
Ange antal omgångar slaktsvin

Ange antal grisningar/år

Digivningsperiod, från en vecka före grisning (veckor)

Utgödslingsintervall

Antal omgångar slaktkycklingar/år

Uppgifter om fjäderfä
Typ av utgödslingssystem

Ensilering
Avses ske i (ange ett eller fler alternativ)
Tornsilo, ange mängd/år: ______________ m3

Korv, ange mängd/år: ______________ m3

Plansilo, ange mängd/år: ______________ m3

Storbalar, ange antal/år: ______________ st

Annat:______________________________, ange mängd/år: ______________ m3
Beskriv hur eventuellt pressvatten omhändertas

Beskriv hantering och uppläggning av storbalar och korv

Gödselvårdsanläggningar för flygödsel och urin
Antal befintliga

Behållare
1

Planerad

2

3

4

5

3

Flytgödselbehållare (m )
Urinbehållare (m3)
Pumpgrop i botten på behållare

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Typgodkänd behållare

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Skyddsnät kring behållare

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Placering (fastighetsbeteckning)
Beskriv hur påfyllning av gödselspridare sker

Ammoniak- och luktreducerande åtgärder för flygödsel och urin
Antal befintliga

Behållare
1

Planerad

2

3

4

5

Sker tillförsel under täckning

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Finns stabilt svämtäcke

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Finns tak

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Ange annan typ av täckning
Ange spridningsteknik, samt fördelning av totalmängd

Ange tidpunkt för spridning, samt fördelning av totalmängd

Myllningsaggregat

Ja till _________%

Vår

Ja till _________%

Släpslangspridning

Ja till _________%

Sommar

Ja till _________%

Rampspridning

Ja till _________%

Höst

Ja till _________%

Bredspridning

Ja till _________%

Nedmyllning, ange inom hur många timmar efter spridning, samt hur nedbrukning av stallgödsel kommer att ske

Gödselvårdsanläggningar för fast- och djupströgödsel
Antal befintliga

Behållare
1

Planerad

2

3

4

5

2

Gödselplatta (m )
Lagringshöjd, medelvärde (m)
Finns tak

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ange antal sidor med stödmur
Ange höjd på stödmur/-ar (m)
Placering (fastighetsbeteckning)
Ange hur lagring sker, samt antal månader gödseln vanligtvis lagras före spridning (lagringstid)
Lagras på stall

_________ månader

Komposteras

_________ månader

Lagras på gödselplatta _________ månader
,

Eventuell inhyrd gödsellagringskapacitet (utöver ovan angiven kapacitet)
Ange inhyrd volym (m3)

Uthyrarens namn

Fastighetsbeteckning för inhyrd kapacitet

Ange inhyrd volym (m3)

Uthyrarens namn

Fastighetsbeteckning för inhyrd kapacitet

Ja

Eventuell mottagning av stallgödsel (t ex från annan lantbruksverksamhet)
Ange volym/år (m3)

Djurslag

Namn/Företag

Fastighetsbeteckning, produktionsplats

Ange volym/år (m3)

Djurslag

Namn/Företag

Fastighetsbeteckning, produktionsplats

Analyser och kontroll
Om ja, ange vilken typ av analys

Görs analys av stallgödsel
Nej

Ja

Enbart kväveanalys

Har markkartering utförts
Nej
Ja Om ja, ange vilket år ______________

Mer ingående analys

Har växtnäringsbalans utförts
Nej
Ja Om ja, ange vilket år ______________

Skyddsåtgärder längs vattendrag
Skyddszoner (ange bredd räknat från dikets ovankant), ange ett alternativ
Ständigt bevuxna skyddszoner finns ej längs vattendrag
< 1 meter breda, bevuxna skyddszoner finns längs __________% av sträcka mot vattendrag
1 - 5 meter breda, bevuxna skyddszoner finns längs __________% av sträcka mot vattendrag
> 5 meter breda, bevuxna skyddszoner finns längs __________% av sträcka mot vattendrag
Ange vilka skyddsavstånd samt övriga skyddsåtgärder som vidtas vid spridning av gödsel nära öppna diken, vattendrag och sjöar.

Spridningsareal (både ägd och arrenderad)
Hektar

Fastighetsbeteckning

Hektar

Fastighetsbeteckning

Hektar

Fastighetsbeteckning

Fastighetsbeteckning

Hektar

Fastighetsbeteckning

Areal betesmark (både ägd och arrenderad)
Hektar

Fastighetsbeteckning

Hektar

Spridningsareal åkermark med spridningsavtal (både ägd och arrenderad)
Hektar

Fastighetsbeteckning

Hektar

Fastighetsbeteckning

Hektar

Fastighetsbeteckning

Avlopp
Avlopp från spolplattor avleds till
Urin/gödselbehållare

Slamavskiljare med infiltration

Dike/dräneringsrör

Annat: ________________________

Dike/dräneringsrör

Annat: ________________________

Avlopp från personalutrymmen avleds till
Urin/gödselbehållare

Slamavskiljare med infiltration

Beskriv hur takvatten och dagvatten avleds

Avlopp från ensilagesilo avleds till
Urin/gödselbehållare

Slamavskiljare med infiltration

Dike/dräneringsrör

Annat: _______________________

Dike/dräneringsrör

Annat: _______________________

Avlopp från mjölkrum och mjölkanläggning avleds till
Urin/gödselbehållare

Slamavskiljare med infiltration

Vilken typ av diskmetod används i mjölkrum och mjölkanläggning
Fosfatfattigt diskmedel

Vanligt diskmedel

Växeldisk

Annat: ______________________

Dike/dräneringsrör

Annat: ______________________

Spol- och tvättvatten från fjäderfäanläggning avleds till
Behållare, volym: _________ m3

Slamavskiljare med infiltration

Skyddsåtgärder mot buller och lukt
Beskriv åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att minska ljudnivån och påverkan av lukt från er verksamhet

Bekämpningsmedel
Bekämpning utförs av

Personnummer

Utförare har giltig behörighet t o m (datum)

Beskriv hur och var bekämpningsmedel kommer att hanteras, t ex vid
rengöring av sprututrustning, fyll- och lagerplats.

Sprututrustning
Egen

Ingår i entreprenad

Samägd med (namn) _______________________________
Godkänd genom funktionstest t o m (datum) _______________
Sprutjournal är ifylld
Nej

Ja, och sparas i ___________ år

Förteckning över kemikalier som hanteras i verksamheten (t ex bekämpningsmedel, oljor, diskmedel)
Produktnamn
Exempel: Jablo

Reg nr*
4972

Användningsområde
Ogräsmedel

* Ett fyrsiffrigt registreringsnummer som finns angivet på förpackningen eller säkerhetsdatabladet

Förbrukad
årlig mängd
(kg eller liter)

Säkerhetsdatablad
finns

Dieselcisterner
Antal befintliga

Cistern
1

2

Planerad
3

4

5

3

Volym (m )
Godkänd t o m, ange datum
Besiktningsintervall
Invallning

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Påkörningsskydd

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Tak

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Placerad på hårdgjord yta

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Om placerad inom VSO*, är
informationsskylt uppsatt

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Placering (fastighetsbeteckning)
*Vattenskyddsområde

Icke-farligt avfall som uppkommer i verksamheten (fyll på med övriga avfallsslag)
Avfallsslag

Årlig mängd
(kg, liter eller antal)

Mottagare (anläggning eller transportör)

Ensilageplast
Metallskrot
Bygg- och rivningsavfall
Däck

Hantering av kadaver och slaktavfall
Ange ungefärlig årlig mängd (kg)

Vilket företag anlitas för transport till destruktion

Beskriv hur kadaver och slaktavfall förvaras tills borttransport sker (t ex hur hindras vilda djur att komma åt djurkroppen)

Farligt avfall som uppkommer i verksamheten (fyll på med övriga avfallsslag)
Avfallsslag
Spillolja
Lösningsmedel
Färg-/lackavfall
Bekämpningsmedelsrester
Blybatterier
Elektronik
Lysrör
Oljefilter
Starkt surt eller alkaliskt (syra, lut)
Förorenat absorptionsmedel
Läkemedelsrester

Årlig mängd
(kg, liter eller antal)

Mottagare (anläggning eller transportör)

Hantering av farligt avfall
Beskriv hur farligt avfall förvaras och hanteras tills borttransport sker (t ex typ av underlag, invallning, absorptionsmedel)

Sker egen transport av farligt avfall
Nej

Ja Om ja, ange vilket år anmälan gjordes till Länsstyrelsen ______________

Egenkontroll
Beskriv innehållet i verksamhetens egenkontroll*

*Verktyg för att verksamhetsutövaren själv ska kontrollera uppfyllnad av krav ställda enligt miljölagstiftningen (skapa rutiner för fortlöpande
kontroll, journalföring, skriftlig dokumentation), som exempel LRF:s miljöhusesyn

Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna efterföljs (2 kap Miljöbalken)
Bevisbörderegeln § 1 - Verksamhetsutövaren har bevisbördan och ska visa att hänsynsreglerna följs (t ex genom egenkontroll)

Kunskapskravet § 2 - Den som driver en verksamhet ska ha tillräcklig kunskap så att människor och miljö skyddas

Försiktighetsprincipen § 3 - Verksamhetsutövare ska använda bästa möjliga teknik, samt utföra de skyddsåtgärder och vidta de
försiktighetsmått som krävs, för att förebygga eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Produktvalsprincipen § 4 - Användning av produkter som kan vara skadliga för människors hälsa eller miljön ska undvikas och ersättas
med mindre farliga produkter.

Kretsloppsprincipen § 5 - Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt så att förbrukningen och avfallet minimeras.
Mängden skadliga ämnen i material och produkter ska minska, liksom de negativa effekterna av avfall.

Lokaliseringsprincipen § 6 - En plats ska väljas så att verksamheten kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljö

Bilagor som ska medfölja anmälan
Redovisa placering av följande: djurstallar, ensilage- och fodersilos,
Lägesbeskrivning med
gödselvårdsanläggningar, cisterner, eventuella bullerkällor och annat av
situationsplan
betydelse för anmälan.
Innehåll:
Verksamhetsbeskrivning
 En beskrivning av den verksamhet som ska bedrivas och vilka
miljö- och hälsorisker som kan uppstå i verksamheten.
 Omfattningen av verksamheten och hur omgivningen kan påverkas,
t ex genom störningar i form av utsläpp, buller, lukt eller liknande.
 Redovisning av eventuella skyddsåtgärder som vidtagits, t ex
reningsutrustning för att minska utsläpp, åtgärd för att ta hand om
ofrivilliga utsläpp eller läckage)
 Redovisning av hur de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken
kommer att uppfyllas.
Redogörelsen kommer att, tillsammans med situationsplanen, ingå i utskicket
till dina grannar för möjlighet att yttra sig över den planerade verksamheten.
Karta

Markera:
 spridningsareal och betesmark, egen respektive arrenderad mark
(särskilj t ex genom färgkodning)
 spridningsareal inom vattenskyddsområde
 områden där spridning av gödsel eller bekämpningsmedel inte kommer
att ske på grund av närhet till enskilda vattentäkter, vattendrag,
bebyggelse eller liknande

Växtodlings- och gödselplan
Kopia av markkarteringsplan
I förekommande fall, bifogas även följande bilagor: Markera med kryss vilka bilagor som bifogas
Gödselanalys

Lagringskontrakt för stallgödsel

Spridningsavtal

Mängdberäkning för stallgödsel

Växtnäringsbalans

Annat:

Avgift
Miljöenheten tar ut en avgift enligt gällande taxa för handläggning av ärendet. Avgiften är fastställd av
kommunfullmäktige i Borgholms kommun och betalas i efterskott mot faktura.
Viktig information
För att anmälan ska kunna behandlas ska den vara korrekt ifylld och obligatoriska bilagor ska medfölja.
Information om behandling av personuppgifter
Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos miljöenheten i Borgholms kommun. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller
myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och
kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem
enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få
information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av
felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Miljöenheten i Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.
Personuppgiftsansvarig för miljöenheten är miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.
Underskrift
Namn

Datum

Sökandes underskrift

